
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ 
 

Общо взето 

ЕКО ПЪТИЦАТА ПАРАНГАЛИЦА е права, затова след като посетителите стигнат до нея, те 

трябва да се върнат до изходната точка, на общо разстояние 400 м. Пътеката започва на 30 

м. далеч от убежището/къщата за гости Фургон картала и се простира на югоизток през 

прилежащата гора. Сега, след интервенциите и изглаждането на TRAIL, които се случиха в 

контекста на проекта BIO2CARE, пътеката е относително нежна, без неравности, с почти 

нулеви напречни наклони и леки наклони локално по посоката на пътеката, докато е нагоре. 

TRAIL включва: 

• пътека с чиста ширина, която обикновено е над 1,5 м и не по -малка от 1,3 м 

(локално), и с чиста височина 2,3 м и повече 

• достъпни места за почивка (пейки) 

• огради-парапет от лявата страна на TRAIL, на 90-95 см от земята, които могат да 

служат като ръководство за слепи посетители и като помощна дръжка за хора с 

увредено зрение и/или посетители с ограничена подвижност 

• информация и знаци за хора с увреждания, достъпни и на брайлово писмо 

Разрешено е посещение на Пътеката с кучета водачи и/или кучета помощници. 

Пътеката е отворена целогодишно, но условията за достъп могат да се променят драстично 

в случай на силен вятър, дъжд, сняг, слана и т.н., затова се препоръчва да не посещавате 

Пътеката при такива условия. 

Гостите могат да бъдат информирани за достъпността и състоянието на Пътеката преди 

посещението им в Информационния център за посетители в Благоевград, управляван от 

Дирекция Национален парк Рила. 

Дирекцията на Национален парк „Рила“ се ангажира да направи ЕКО ПЪТИЦАТА 

ПАРАНГАЛИЦА достъпна, съгласно насоките за посетители с увреждания, включени в 

„Наръчник за достъпни природни маршрути – насоки за планиране и система за оценка“. 

  

https://www.google.com/maps/place/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0/@42.042757,23.3654481,1424m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDLCsDAyJzI4LjAiTiAyM8KwMjInMTAuMCJF!3b1!8m2!3d42.0411111!4d23.3694444!3m4!1s0x14aafd911a861089:0x1c75dc0532089b2a!8m2!3d42.0422692!4d23.3668578
https://bio2care.eu/bg
https://rilanationalpark.bg/en
https://bio2care.eu/bg/results/14/guidebook-for-accessible-nature-trails


 

 

Състояние на съответствие 

ЕКО ПЪТИЛКАТА PARANGALITSA е частично в съответствие с Общите насоки, предоставени в 

гореспоменатия наръчник за посетители с намалена подвижност, поради следните случаи 

на неспазване: 

• Близо до началото/края на Пътеката няма подходящи специални места за паркиране 

на превозни средства с увреждания. 

• Зоната за посрещане/наблюдение на птици (с маси за пикник, химическа тоалетна и 

т.н.), която посетителите ще срещнат, когато се приближат до зоната, на този етап не 

е достъпна за посетители с увреждания. Забележка: Особено незрящите посетители 

и ползвателите на инвалидни колички могат да имат значителни трудности при 

достъпа и използването на наличните съоръжения. 

• Маршрутът от зоната за посрещане/наблюдение на птици до началната/крайната 

точка на Пътеката на този етап не е достъпен за посетители с увреждания. 

Забележки: Следователно, човек трябва да паркира временно (за слизане) до 

началната точка на Пътеката. 

• Персоналът на Информационния център не е преминал специализирано обучение 

за обслужване/ обиколка/ информация на хора с увреждания. 

• Информационният материал, достъпен за посетителите на Информационния 

център, не е достъпен в множество достъпни формати, а само в конвенционални 

печатни версии и в версии на Брайлов печат. 

 

В допълнение, Пътеката е частично в съответствие със Специалните насоки, предвидени за 

посетители, използващи инвалидни колички, посетители със затруднения при ходене, 

посетители със зрителни увреждания и посетители с увреден слух, поради следните случаи 

на неспазване: 

• Повърхността на Пътеката не е асфалтирана. Забележка: В повечето части на 

пътеката повърхността е естествена, което може да затрудни, поне локално, 

движението с някои видове инвалидни колички. 

• Оградите-парапетите до повърхността на пътеката на пътеката нямат ниска 

предпазна защита (напр. На 10 см от земята) за безопасността и удобството на 

ползвателите на инвалидни колички или хора с увредено зрение. 

• Точките за почивка (пейки), които посетителят ще срещне в пътеката, на всеки 35 до 

40 м не са предназначени за лица с намалена подвижност. 

• Някои функции (например върховете на табелите за табели) не са достатъчно високи 

(в някои случаи около 2 м) за високи хора. 

• В някои части на Пътеката повърхността има относително груби неравности 

(стърчащи скали/ камъни) и/ или напречни (до 7 градуса) или надлъжни (до 10 

градуса) наклони. 

• Служителите на информационния център не познават жестомимичния език. 



 

 

• Информационният център в Благоевград не е напълно достъпен за посетители с 

увреждания. Забележка: Няма подходящи специални места за паркиране на 

превозни средства с увреждания и няма достъпна тоалетна. 

 

За тази декларация за достъпност 

Това изявление е изготвено на 14.12.2020 г., след оценка, извършена от DOMI ANAPTYXIS IKE 

и EUROPRAXIS M.ΙΚΕ, от името на Националната конфедерация на хората с увреждания в 

Гърция (ESAmeA), въз основа на редовна инспекция за проверка на съответствието с 

предоставените насоки в гореспоменатия Пътеводител. 

 

Изпращане на обратна връзка и данни за контакт 

За подаване на искания за информация и/или забележки по проблеми с достъпността, както 

и за информация на Дирекцията за случаи на несъответствие, моля, свържете се с 

централата ни (Тел: 073/880537. E-mail: office@rilanationalpark.bg. Адрес: Вароша, ул. 

Бистрица 12 V, Благоевград). 

За да подадете искания за информация относно проекта за обновяване на пътеката и/или 

относно проекта BIO2CARE, моля, свържете се с директора г -н Красимир Андонов. 

За организиране на обиколки с екскурзовод, организирани/групови посещения и др. И за 

информация/инструкции за вашето посещение на Пътеката, моля, изпратете имейл на 

delovodstvo@rilanationalpark.bg. 

http://www.domikoinep.gr/
https://euro-praxis.com/el
https://www.esamea.gr/
https://www.esamea.gr/
mailto:office@rilanationalpark.bg
mailto:delovodstvo@rilanationalpark.bg

